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Schoolfruit
We hebben 2 heerlijke vakantieweken
voor de boeg, waarin we kunnen
uitrusten van de afgelopen periode en
kunnen opladen voor alweer de
laatste periode van dit schooljaar.
We brengen jullie nog even op de
hoogte van de
laatste weetjes en
nieuwtjes.
Schoolkorfbal
Op woensdag 6 juni is
het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Hier doen wij elk jaar
aan mee en gezien de aanmeldingen ieder
jaar mogen we wel stellen dat dit een groot
succes is. Dit jaar is het nog leuker, want het
toernooi wordt georganiseerd door Tjoba.
Een thuiswedstrijd, dus! We zijn al druk aan
het inventariseren welke kinderen mee willen
doen en ook deze keer is de animo groot.
We zullen spelen met teams van groep 3/4,
5/6 en 7/8
Tjoba verzorgt de begeleiding van de
groepen.
We hopen op een mooie middag. U komt toch
ook wel even kijken?

De tijd van schoolfruit is helaas weer voorbij.
We willen alle fruitsnijders
heel hartelijk
bedanken! De kinderen
hebben mede dankzij jullie
kunnen genieten van het
fruit. Nu er geen schoolfruit
meer is willen wij u vragen alert te blijven op
gezonde tussendoortjes.

EHBO-koffer
Wij zijn erg blij verrast met
een onverwacht cadeau.
Patrick Maat, de papa van
Emy en Lars bracht ons
een mooie, uitgebreide
EHBO-koffer. Dank je wel,
Patrick!

Herinnering studiedag
Maandag 28 mei zijn de kinderen vrij. Wij
hebben dan een studiedag waarin we ons
verder gaan scholen binnen het
ervaringsgericht onderwijs.

Belangrijke data

Kruizen palmpasen
Na het gezamenlijk maken van de
palmpaasstokken en de viering van
palmpasen willen wij u vragen om de houten
kruizen terug in te leveren. Bij het lokaal van
juf Danielle staat een ton waar ze in gezet
kunnen worden. Graag voor 9 mei.

23 april t/m 4 mei
4 mei

Meivakantie
Dodenherdenking

10/11 mei

Vrij, hemelvaartsdag

15 mei

Schoolfotograaf

21 mei

2e Pinksterdag

28 mei

Vrij: studiedag
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Kindervakantieweek
De organisatie van de
kindervakantieweek heeft gevraagd of we
melding willen maken van de week.
Binnenkort kunt u zich weer opgeven.
Het blijft altijd een heel speciale week!

4 mei viering ‘s Heer
Hendrikskinderen
De kinderen van de bovenbouwgroepen
hebben het programma voor de 4 mei
viering meegekregen. De Poeljeugd heeft
het monument voor de gevallenen
geadopteerd en is mede daardoor
betrokken bij de viering. 5 meisjes uit
groep 6/7/8 zullen ook een bijdrage
leveren. Zij dragen een gedicht voor.

Koningsspelen en Koningsontbijt
Vandaag hebben we een hele leuke dag
gehad met een heerlijk ontbijt en...daarna
allemaal activiteiten in het kader van de
Koningsspelen. Er waren CIOS studenten
om te begeleiden. Al met al een leuke
dag! Dank aan iedereen die meegeholpen
heeft en...groep 6/7/8 voor het
meedenken!

Fijne meivakantie allemaal!
tot maandag 7 mei

